Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela
Sede: Escola Secundária Caldas de Vizela

AVISO
Matrículas – 1.º Ano de Escolaridade
Avisam-se os encarregados de educação das crianças que completem 6 anos de idade até 31 de
Dezembro de 2017 que deverão matricular-se no 1.º ano de escolaridade.
O período destinado aos pedidos de matrícula para o ensino básico, no ano letivo de 2017/2018,
decorre de 15 de Abril até 15 de Junho.
Está disponível no Portal das Escolas o serviço Matrícula Electrónica, que permite aos Encarregados
de Educação efectuarem o pedido de matrícula dos alunos no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico em
estabelecimentos públicos de ensino, com o recurso à autenticação através do Cartão de Cidadão.
https://www.portaldasescolas.pt
A matrícula é obrigatória para alunos com 6 anos completos até 15 de Setembro e
voluntária/condicional para os que completam 6 anos entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro.
Em alternativa à Matrícula Electrónica, os Encarregados de Educação podem efectuar o pedido de
matrícula de modo presencial, na Secretaria do Agrupamento.
Os interessados deverão dirigir-se à Sede do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela (Escola
Secundária Caldas de Vizela) das 08:30 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:30 horas.
Anexar:
 Para verificação – Cartão de cidadão da criança

 Para verificação – Cartão de cidadão dos Pais e Encarregados de Educação











2 Fotografias
Fotocópia do cartão de utente
Fotocópia do Número de Identificação Fiscal da criança (NIF)
Fotocópia do Número de Identificação da Segurança Social da criança (NISS)
Ficha de ligação médica
Fotocópia do boletim de saúde
Fotocópia da declaração do escalão do abono de família
Comprovativo do local de trabalho do Encarregado de Educação
Comprovativo da residência do Encarregado de Educação
Caldas de Vizela, 13 de abril de 2017
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